De acupunctuurpunten hebben invloed op de doorstroming van
de lichaamsenergie. De acupunctuurpunten bevinden zich op
meridianen die direct of indirect hun uitwerking kunnen hebben
op ondermeer de organen van het menselijke lichaam.
Bij Dry Needling wordt meestal gebruik gemaakt van één naald,
waarmee kortdurend in de spier word geprikkeld. Deze
behandelvorm wordt met name toegepast bij functiestoornissen
binnen het houdings- en bewegingsapparaat. Dry Needling
werkt op specifieke punten, zgn: ‘triggerpoints’ en is geen
‘energie’ behandeling.

Hoe voelt Dry Needling aan?
Van het inbrengen van het naaldje in een myofasciale
triggerpoint voelt u bijna niets. In veel gevallen spant de spier
zich even kort aan, dat geeft een soort “kramp” gevoel. Daarna
ontspant de spier zich meestal direct. Wonderlijk genoeg zal u
ervaren dat u zich daarna gemakkelijker kunt bewegen. Vaak
voelt het behandelde gedeelte wel wat vermoeid of stijf aan,
maar dat is meestal van korte duur. Door gelijktijdig de
Podoposturale zooltjes aangemeten te krijgen, zal de effecten
van het pijnvrij kunnen functioneren langduriger zijn. Bij niet
chronische klachten zal in de meeste gevallen 4 tot 6
behandelingen voldoende zijn.

Routebeschrijving
Per openbaar vervoer
Stap uit bij het Centraal Station (CS) Rotterdam
Loop naar de achterkant van het station (Blijdorp zijde)
Loop rechtdoor de Spoorsingel op (350 m)
Sla linksaf aan het einde van de spoorsingel,
de Walenburgerweg op (80 m) nr. 78

Per Auto
Komende uit de richting Amsterdam, Den Haag
Via de A13, richting Centrum-Knooppunt Kleinpolderplein
Volg de weg rechtdoor de Stadhoudersweg op (1 km)
Sla rechtsaf naar de Statenweg (2de stoplichten) (450 m)
Ga bij het eerstvolgende stoplicht links, de Walenburgerweg op
(400 m) nr. 78
Komende uit de richting Utrecht of Dordrecht
Via de A20, Afrit 14, richting centrum.
De rotonde ¾ rond de Schieweg op (1 km)
Na 5 stoplichten afslaan naar rechts, de Walenburgerweg op
(400m) nr. 78

Vergoeding zorgverzekering

Tenslotte
Indien u tevens elders op andere wijze voor deze klachten wordt
behandeld, verzoeken wij u ons hier over te informeren, zodat de
behandelingen op elkaar kunnen worden afgestemd.
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Een efficiënte
behandelmethode voor het
myofasciaal pijn syndroom.

DRY NEEDLING

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, worden
de kosten van Dry Needling vergoed. Vraag de assistente voor
advies.

Dry Needling
Dry Needling is een behandelmethode die wordt toegepast bij de
behandeling van (chronische) pijn en myofasciale problemen. De
methode is ontwikkeld in de jaren ’70 van de 20e eeuw door de
Canadese arts C. Chann Gunn. De behandelmethode is in 2007
door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
(KNGF) opgenomen in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut.
De behandeling valt hierdoor onder de reguliere zorg van de
Fysiotherapie.
Kenmerkend voor de myofasciale problemen zijn myofasciale
triggerpoints. Een triggerpoint is een ‘knoop’ in een spier, die
naast lokale drukpijn, ook vaak pijn op afstand veroorzaakt.

Er zijn actieve en latente triggerpoints
• Een actief myofasciale triggerpoint veroorzaakt spontane
pijn of pijn als gevolg van beweging.
• Een latente myofasciale triggerpoint is een gevoelige plek
met pijn of gevoeligheid als gevolg van druk.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:
• pijn/stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders ‘op
afstand’;
• bewegingsbeperkingen in gewrichten;
• verminderde kracht in spieren;
• pijnontwijkende houdingen en – bewegingen;
• tintelingen in armen/benen, hoofdpijn en/of duizeligheid.
Door middel van deze therapievorm, worden spieren op
specifieke punten aangeprikt en raken op die manier snel en
langdurig ontspannen. Deze punten noemt men myofasciale
triggerpoints. Dit zijn aan de opperhuid voelbaar kleine
verhardinkjes, die niet alleen pijn in de dwarsgestreepte
spiervezels veroorzaken, maar ook pijn elders op afstand.

Ze kunnen ontstaan door tal van oorzaken waaronder:
• stress;
• overbelasting;
• blessures bij sporters;
• trauma;
• als een reactie op chemische stoffen;
• langdurige afwezigheid van beweging, bijvoorbeeld door
gips;
• disbalans in de (werk-) houding.
Men zag deze therapievormen als applicatie voor mensen met
klachten overwegend aan het houdings- en bewegingsapparaat.
Dat wil zeggen, functiestoornissen aan de spieren, pezen,
banden en gewrichten. De klachten kunnen ontstaan zijn tijdens
het uitoefenen van zijn of haar werkzaamheden. Enkele
voorbeelden hiervan zijn verkeerd tillen, verdraaiingen van de
wervelkolom, ongelukken door vallen of een ongeval maar ook
artrose bij de ouder wordende mens en stressfactoren kunnen
mede de primaire oorzaak zijn van de veelal jarenlang slepende
klachten.
Indien de disbalans en/of pijnvorm door meerdere factoren word
veroorzaakt, zullen andere therapieën noodzakelijk zijn. Zoals:
• Podoposturale therapie;
• Oor- of lichaamsacupunctuur;
• Chroma acu therapie;
• Wet Needling;
• Cranio-sacraal therapie;
• Alexandertherapie;
• Medisch Pedicure

In overleg zal bij het akkoord gaan één van deze therapieën
worden uitgevoerd. Deze therapieën zijn sterk individueel
gericht en worden aangepast aan de mogelijkheden van zowel
uw psychische als lichamelijke conditie. Uw lichamelijke
disbalans en herstelmogelijkheid zullen na onderzoek en
behandeling aan u worden verteld.
Primair staat dat de in dit centrum uitgevoerde therapieën een
positieve inwerking hebben en een gezonde en pijnvrije
levensloop bevorderen.

Uitleg applicatie: Dry Needling
Het menselijke lichaam bouwt de myofasciale triggerpoints
willekeurig en onwillekeurig op, dit wil dus zeggen dat ieder
mens in zijn dwarsgestreepte spiervezels myofasciale
triggerpoints kan hebben, maar daar niet altijd last van hoeft te
hebben.
De therapievorm beoogd een herstel van het fysiologische
celmilieu door het aanprikken met een naaldje in een
myofasciale triggerpoint. Meestal is het gebruik van één naaldje
voldoende om de aangeprikte spier weer te ontspannen en deze
spier weer op de juiste anatomisch wijze als voor de pijnklachten
te laten functioneren. Bij chronische aandoeningen zullen vaak
meerdere myofasciale triggerpoints in verschillende spieren
behandeld moeten worden. Bij chronische schouderpijn
bijvoorbeeld zal niet alleen kort in uw schouder geprikt moeten
worden, maar ook in uw arm of pols. Bij chronische rugpijn
zullen de verschillende spieren langs de wervelkolom en been
geprikt moeten worden.

Dry needling:
Niet hetzelfde als lichaamsacupunctuur

Myofasciale triggerpoints van de m. gluteus medius met de
geprojecteerde pijnlocaties in de bilregio.

Het verschil tussen acupunctuur en Dry Needling is dat bij
acupunctuur meestal meerdere naalden oppervlakkig in het
lichaam worden gezet. Deze naaldjes blijven enige tijd in het
acupunctuurpunt zitten. In de meeste gevallen blijft u 20 tot 40
minuten bij een acupunctuur behandeling liggen op de
behandelbank.

